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De Rondweg is open
Het doorgaande verkeer tussen Venray en Well wordt met de komst van de rondweg om het centrum van Wanssum heen geleid. Een belangrijke wens van het dorp is daarmee
ingevuld en een belangrijke doelstelling van de gebiedsontwikkeling is daarmee bereikt: het vergroten van de leefbaarheid én verkeersveiligheid in het centrum van Wanssum.
Een persoonlijk hoogtepunt voor Brugman, die zelf in het gebied woont: “Wat hier in Wanssum is gerealiseerd, is uniek op het vlak van hoogwaterveiligheid. Juist omdat het zo veel
verder gaat dan hoogwaterbescherming alleen. Binnen Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is met een integrale bril gekeken naar verbeterkansen voor de leefomgeving van de
inwoners van dit dorp.” Ook werd de naam van de nieuwe rondweg bekendgemaakt: Boomkensweg. / Beeld: Paul Poels

Zicht op uitzicht

Brede steun voor woonwijk in De Brier
De komst van een nieuwe woonwijk in het noordelijke deel van bedrijventerrein De Brier kan rekenen op
steun van alle politieke partijen. In de commissie Werken en Besturen van woensdag 2 september zetten
enkele fracties wel vraagtekens bij het hoge aantal woningen.
De woonwijk is gepland tussen
de Zuidsingel en woonboulevard
WoonMax. Dit is het oudste deel
van De Brier waar leegstand is en
de verloedering heeft toegeslagen.
Venray Lokaal reageerde opgelucht
dat er eindelijk onderzoek is gedaan
en dat er nu een concept-structuurvisie op tafel ligt. “De aanhouder wint. Er is zicht op uitzicht”, zei
Amira Luydens. “Het woningbouwplan past in het verlengde van de
wijk Brukske.”

On-Venrays
Joep Gielens (Pro Venray) constateerde dat het bedrijventerrein te groot is. “De Brier is voor
Venray te groot om alleen door
bedrijven in te vullen. Daarom is
wonen in het noordelijk deel een
goede optie.” Guus Reintjes (CDA)
sprak van een ‘prima plan’. “Er is
woningnood. Het CDA kiest voor
249 woningen met sociaal huur.
Dit plan is on-Venrays. Maar we
moeten ‘out of the box’ denken.”

Ook D66 kon zich vinden in de
opsplitsing van De Brier. Theo
Zegers (D66) wees op de commerciële ruimten die gekoppeld
zijn aan woningbouw. “Het gevaar
bestaat dat winkels gaan verplaatsen. Het leegzuigen van het
winkelcentrum of de winkelcentra
in wijken moeten we voorkomen.”
D66 vroeg om een plek voor
arbeidsmigranten en de charitatieve instellingen mee te nemen
in het plan.

Kwistig gestrooid
Martin Leenders (Samenwerking
Venray) wilde de garantie dat starterswoningen en sociale woningbouw deel uitmaken van het plan.
“De Brier in de huidige opzet is
overleden. Er waren veel proefballonnetjes maar die zijn allemaal doorgeprikt. Nu ligt er iets
heel anders”, zei Leenders. Wim de
Schryver (VVD) juichte het toe dat de
ondernemers zelf met een plan zijn
gekomen. “Dit heeft de gemeente
nagelaten”, vond hij. De VVD vindt
dat er ruimte is voor een discounter.
“Die moet er kunnen komen en om
woningbouw roepen we al jaren”,

zei De Schryver die de mogelijke
verhuizing van de brandweerkazerne
wil loskoppelen van het bouwplan.
“We moeten opletten dat we niet in
een fuik lopen met het doordrukken
van een dure nieuwe brandweerkazerne.”
Ook Henk Bisschops (PvdA) vond dat
er dringend iets moet gebeuren op
De Brier. “Want het bedrijventerrein is niet van de grond gekomen.”
De PvdA is voorstander van woningbouw maar wil waken voor de concurrentie met andere bouwplannen.
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Beste buurtproject van Nederland

Castenray wint landelijke Gouden Pit
Na de Limburgse trofee Kern met Pit won Residence De Stek uit
Castenray ook de landelijke Gouden Pit. De verbouwing van de dorpsschool tot een complex van vijf seniorenwoningen werd op zaterdag
5 september als beste buurtproject van Nederland uitgekozen.
Oud-minister Annemarie Jorritsma,
bestuursvoorzitter van organisator Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNHM), was naar
Castenray gekomen om de hoofdprijs
met een cheque van 3.000 euro uit te
reiken aan Bert Arts. Hij is de kartrekker van Residence De Stek dat in juli
2019 de deuren opende.
Annemarie Jorritsma en Venrays burgemeester Luc Winants waren bij de
rondleiding in het wooncomplex diep
onder de indruk. Over wat tientallen
vrijwilligers in relatief korte tijd hebben gerealiseerd: een gezellige woonen ontmoetingsplek voor Castenrayse
ouderen. In februari 2019 werd begonnen met de verbouwing van de school
en vijf maanden later kregen de vijf
bewoners hun sleutel.

Residence De Stek won op 19 januari
in Ospel al de trofee Kern met
Pit met een prijs van 2.500 euro.
De landelijke finale zou op 28 maart
in Amersfoort zijn, maar dit ging
niet door vanwege de coronacrisis.
Op zaterdag 5 september was er
geen fysieke bijeenkomst maar
online was de verkiezing te volgen.
“De bekendmaking van de uitslag
was heel spannend”, vertelt Bert Arts.
“Nadat de derde en tweede plaats
bekend waren, was er nog maar één
kans. En dat waren wij. We zijn er heel
erg trots op. De vakjury koos unaniem
voor ons project en we kregen veel
complimenten.” De geldprijs van
3.000 euro gaat naar de inrichting van
de belevingstuin naast het gebouw.

Verrast met plan

‘Kortsluitroute Wanssum beste oplossing’
De aanleg van een kortsluitroute tussen de Blitterswijckseweg en de
nieuwe rondweg in Wanssum kon rekenen op instemming van de commissie Werken en Besturen op woensdag 2 september. Toch vroegen
enkele partijen zich af waarom dit project niet eerder is opgepakt.

hallo-venray.nl

Tom van den Hoek (Venray Lokaal)
merkte op dat op zondag 6 september
de opening is van de nieuwe rondweg.
De aanleg van de kortsluitroute
staat gepland in 2022. “Er is op 7
november 2017 hierover al een motie
aangenomen. Waarom heeft het zo
lang geduurd”, wilde Van den Hoek
weten. Dat vroeg Theo Zegers (D66)
zich ook af. “Het grote project OoijenWanssum loopt al enkele jaren. We
zijn verrast dat op het laatste moment
dit plan nog komt. Het is wel de enig
mogelijke oplossing.”

Redactie en webredactie

Provinciale bijdrage

0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Wim de Schryver (VVD) vroeg zich
af waarom deze nieuwe route
geen onderdeel uitmaakt van de
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
De VVD kon zich wel vinden in het
voorstel. “Het is een logische route.
Dit is het beste alternatief”, zei
De Schryver. Twan Jansen (PvdA)
wilde weten hoe het zit met de
cofinanciering door provincie Limburg.
De kortsluitroute kost ruim 3 miljoen
euro. “Gezien de hoogte van het
bedrag is een provinciale bijdrage
zeer gewenst”, vond de PvdA’er.
Verkeerskundige Siemen Halbersma
reageerde dat hierover nog overleg
loopt. CDA en ProVenray konden
instemmen. Martijn Direks (CDA) vond
het positief dat de omwonenden zijn
betrokken bij het plan.

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

Oplage 19.500 exemplaren
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0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
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Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
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Knelpunt
Wethouder Jan Loonen (CDA) legde uit
dat het wegennet rondom Wanssum
nooit onderdeel is geweest van de
gebiedsontwikkeling. “In 2013 is al
een uitgebreid plan gemaakt voor
het onderliggende wegennet na de
aanleg van de rondweg. Toen zagen

we al dat een knelpunt ontstond bij de
Paaseilandbeeldrotonde in Wanssum.
Hier moesten we iets mee. Er is
gekozen voor een aansluiting op de
rondweg via de Driesstraat.” De N270
door de kern van Wanssum is nu nog
een provinciale weg. Straks draagt
de provincie de N270 (VenraysewegBrugstraat) over aan gemeente
Venray. Door de forse afname van het
doorgaande verkeer door Wanssum
wordt het een erftoegangsweg en een
30-kilometerzone.

Toen zagen we al
dat een knelpunt
ontstond bij de
Paaseilandbeeldrotonde
in Wanssum

Vrachtverkeer weren
Voor het verkeer uit Blitterswijck en
Meerlo blijft de route via de rotonde
met het Paaseilandbeeld door
Wanssum de meest logische verbinding naar Venray en de A73. Om dit
sluipverkeer tegen te gaan wordt de
Blitterswijckseweg deels afgesloten.
Het verkeer uit Blitterswijck wordt
voortaan via de nieuwe kortsluitroute
naar de rondweg geleid. Dit vermindert de verkeersdrukte en de onveilige en onoverzichtelijke situatie bij de
Paaseilandbeeldrotonde.
De wens van Blitterswijck was een
rondweg aan te leggen om ook het
vrachtverkeer uit het dorp te weren.
Door de hoge kosten en de aantasting
van natuurwaarden bleek deze rondweg niet haalbaar.
Uit de verkeersstudie van het bureau
Bono Traffics kwam de kortsluitroute
via de Driesstraat als beste oplossing

uit de bus.
De kortsluitroute begint bij de kruising
Kulertsweg/Blitterswijckseweg
en loopt via de Driesstraat naar de
nieuwe rotonde op de Brugstraat
naar de rondweg. Daardoor
verdwijnt ook de onoverzichtelijke
verkeerssituatie op de kruising
Blitterswijckseweg-Driesstraat.
De aansluiting BlitterswijcksewegBurgemeester Ponjeestraat bij de
Paaseilandbeeldrotonde blijft open
maar alleen voor bestemmingsverkeer.
De uitvoering wordt gekoppeld aan de
uitvoering van de klimaatadaptatie in
Blitterswijck.
Voor de realisatie van de kortsluitroute
is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en er moeten nog percelen
grond worden aangekocht.

Tekst en beeld: Henk Willemssen
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Positief advies voor verkoop
van drie scholen voor 1 euro

Geen ijsbaan en kerstmarkt in hartje
Venray

De leden van commissie Werken en Besturen zijn positief over het
voorstel om de schoolgebouwen van Veulen, Vredepeel en
Geijsteren voor een symbolisch bedrag van 1 euro te verkopen. Wel
moeten de plannen volgens de commissieleden in handen blijven
van de dorpsbewoners. Dat bleek uit de commissievergadering
van woensdag 2 september.

Stichting Winterpret heeft besloten dat vanwege de coronacrisis de ijsbaan en de kerstmarkt op het
Schouwburgplein in Venray niet door kan gaan. Dit is besloten in samenspraak met stichting Venray
Centraal, de organisatie van de kerstmarkt, stichting Kerststal en de gemeente Venray.

De schoolgebouwen in Veulen,
Vredepeel en Geijsteren worden al
enige tijd niet gebruikt voor schooldoeleinden en staan leeg. Om de
panden een nieuw leven te geven
is besloten ze te ‘schenken’ voor
een symbolisch bedrag van 1 euro.
De bedoeling is dat de schoolgebouwen om worden gebouwd tot
woningen voor de inwoners van de
drie dorpen.

Veulen, Vredepeel en Geijsteren
toe. “Het is fijn om te zien dat we
met dorpsinitiatieven noaberschap
invulling kunnen geven”, zei commissielid Bas Künen. “Daarnaast
is het ook positief dat gemeentelijk vastgoed een herbestemming
krijgt. Het idee is dat er starters
en senioren in komen te wonen,
maar tegelijkertijd is het plan ook
om er inwoners met lichte zorg
in te huisvesten. Is dit een harde
voorwaarde?” Een ambtenaar antCastenray
De commissieleden vonden het wel woordde: “Het is niet een harde
voorwaarde dat er lokale inwoners
belangrijk dat het beheer van de
de gebouwen komen te wonen,
drie panden in handen blijft van
de dorpsbewoners. “We staan heel maar wel een wens van het dorp.
positief tegenover dit soort ontwik- De eis van de lichte zorgbehoefte,
die komt ook van het dorp zelf.”
kelen”, zei Martijn Direks (CDA).
De schoolgebouwen krijgen nog
“Een vergelijkbaar initiatief is ook
gerealiseerd in Castenray, dat is ook een intensive verbouwing voordat
vanuit het dorp bedacht. Wij vinden ze worden opgeleverd. Daarmee
werd automatisch antwoord gegehet daarom belangrijk dat het ook
in de handen van de gemeenschap ven op de vraag van André van den
Hoek (Venray Lokaal) of achterstalblijft. Dorpsgenoten moeten zelf
hun handen uit de mouwen steken, lig onderhoud wordt aangepakt.
Ook de rest van de commissieleden
dat is voor ons echt zwaarwegend
waren akkoord met de plannen.
in dit besluit.”

Tekst: Niels van Rens

Werkgroep: tender
zonneparken niet nodig
Gemeente Venray hoeft geen tender voor een grootschalig zonnepark uit te schrijven. Dat stelt de werkgroep monitoring hernieuwbare energie gemeente Venray. Volgens de werkgroep haalt Venray
gemakkelijk het energiedoel voor 2030 zonder de komst van grote
zonneparken of windmolens.
De werkgroep heeft alle gegevens
in kaart gebracht en komt tot de
conclusie dat al veel hernieuwbare
energie wordt opgewekt. Het doel
is 2.083 terajoule en hiervan is 904
terajoule gerealiseerd terwijl voor
1.184 terajoule aan vergunde projecten in de pijplijn zit. De werkgroep besprak dit onlangs op het
gemeentehuis met beleidsmedewerker Arjen van Wijngaarden.
Werkgroepslid Theo Kooter
meldde in het dorpsradenoverleg van maandag 7 september dat
het gesprek een vervolg krijgt.
Kooter zei het vreemd te vinden
dat gemeente Venray de cijfers
niet kent. “Dit is een kwalijke
zaak. Te meer omdat er nu een
tender voor zonneparken wordt
uitgeschreven.” Dorpsraadslid Jac
Derikx van Geijsteren zit ook in de
gemeenteraad. “De gemeente zegt
dat een tender nodig is, maar het
ligt toch iets anders. De getallen
moeten duidelijk zijn. Hierover mag
geen discussie zijn.”
Ook provincie Limburg heeft de
actuele stand van zaken niet in
beeld. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van CDA-Statenlid

Emma Palmen. ‘Er is geen eenduidige lijst waarop alle initiatieven
zijn vermeld. Er is behoefte aan één
overzicht en aan deze stap wordt
nu gewerkt’, antwoordt het College
van Gedeputeerde Staten.
“Er wordt in Venray al veel meer
hernieuwbare energie opgewekt dan de gemeente weet”, zei
Theo Kooter. De werkgroep telt ook
biogasinstallaties mee. Het aandeel biomassa is groot in Venray.
“Deze biomassa is vergund door de
gemeente en krijgt SDE-subsidie.
Dus die moeten we meetellen in de
berekening.” Wat niet meegenomen is, zijn kleinschalige projecten
zoals zonnepanelen op woningen
waarvoor geen subsidie wordt
verstrekt. Deze zonnepanelen zijn
vergunningvrij. Theo Kooter zei dat
volgens Enexis 4.586 woningen in
gemeente Venray voorzien zijn van
zonnepanelen. “Dit is 22 procent
en al best veel. Maar het zijn er
in werkelijkheid nog meer. Want
er zijn bewoners die geen slimme
meter hebben of zonnepanelen
plaatsen zonder iets te melden.”
Tekst: Henk Willemssen

hele centrum te creëren waar ondernemers van kunnen profiteren. Voor
de editie 2021-2022 wordt dit concreet
uitgewerkt en in het voorjaar van 2021
worden gepresenteerd.

Kerststal
Mogelijk komt wel de kerststal terug
in de laatste twee weekenden van
december in het centrum. Deze kerststal is speciaal voor de jeugd. Daardoor

wordt de aantrekkelijkheid van het
centrum vergroot en het gemis van de
ijsbaan en kerstmarkt minder gevoeld.
Volgens de organisatie was het besluit
van de ijsbaan en kerstmarkt geen
makkelijke: “Wij rekenen op uw begrip
voor het besluit en hopen u in 2021,
onder betere omstandigheden, weer
te mogen begroeten”, aldus de organisatie.

D66 kritisch over lening aan Enexis
D66 is kritisch over de lening van 1.238.775 euro aan Enexis. De partij meent dat de risico’s groter zijn dan de
gemeente voorspiegelt. “Het college had proactief en scherper moeten zijn”, zei Peter-Paul Tummers in de
commissie Werken en Besturen op woensdag 2 september.
Enexis gaat in de komende tien jaar
1,6 miljard euro extra investeren in verbetering en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Hiervoor wil de netbeheerder
500 miljoen euro lenen van provincies
en gemeenten die de aandeelhouders
zijn. Tijdens de commissievergadering
vertelde beleidsmedewerker Hanny
van Dinther dat Enexis al 421 miljoen
euro binnen heeft.

Ruiten ingooien

Lichte zorg
Ook de VVD juichte de plannen van

Door de opzet en lay-out van de ijsbaan bleek het niet goed mogelijk
om de coronarichtlijnen en gezondheid van de bezoekers te waarborgen.
Ook stelde de organisatie vraagtekens bij een voldoende aan sponsoren
voor deze editie, ook vermoedelijk
door de coronacrisis. Wel is dit jaar
een eerste aanzet gegeven om met
de voornoemde organisaties samen
te werken om een kerstgevoel in het
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Alle partijen, ook D66, konden instemmen met de lening. D66-commissielid
Peter-Paul Tummers vond dat het

College van B&W klakkeloos het rapport van Enexis overneemt. “Het college had scherper en kritischer
moeten zijn”, zei Tummers, die aanhaalde dat de gemeente mogelijk
25 procent vennootschapsbelasting
moet betalen over de lening.
De andere partijen zagen minder
haken en ogen. “De gemeente is
zowel aandeelhouder als belanghebbende. We zouden onze eigen
ruiten ingooien als we dit niet
doen”, vond Wim de Schryver (VVD).
Henk Bisschops (PvdA) haalde aan dat
het in het belang van de gemeente is

dat het elektriciteitsnetwerk op peil
blijft. “Er is dringend behoefte aan uitbreiding.”
Annette Pijls (Venray Lokaal) vroeg
zich af waarom Enexis geen lening
afsluit bij BNG (Bank Nederlandse
Gemeenten). Wethouder Cor Vervoort
(Venray Lokaal) reageerde dat een
lening bij gemeenten en provincies
het meest gunstig is. “Alle anders
opties maken het voor de inwoners op
termijn duurder. Er is gezocht naar de
beste manier met minimale risico’s.”
Tekst: Henk Willemssen

Alternatief plan voor Toverbal
Er is een tweede plan voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige basisschool De Toverbal in de
wijk Noord-west in Venray. Bouwmij Janssen, Driessen Architectuur en Venterra hebben een plan voor een
woonhof met grondgebonden seniorenwoningen.

Dat maken ze duidelijk in een brief
aan het College van B&W. Het is
een reactie op de recente brief van
Aldi, Wonen Limburg en Jongen
Bouwpartners die om medewerking vragen voor hun conceptvisie.
Dit plan omvat winkelruimtes, groenzone en woongebied. De woningen
bestaan uit middenhuur en sociale huur. Aldi maakte ook kenbaar
dat De Toverbal de enige optie is in
Venray.

Supermarktdiscussie
Bouwmij Janssen, Driessen
Architectuur en Venterra dienden
op 21 maart 2018 een principeverzoek in bij de gemeente. Twee jaar
later, op 18 maart 2020, antwoordde
de gemeente geen besluit te nemen
over de verkoop van de Toverballocatie zolang de supermarktdiscussie
in de gemeenteraad niet is afgerond.
Dat Aldi, Wonen Limburg en Jongen
Bouwpartners zich nu opnieuw gemeld

hebben om de voormalige schoollocatie te willen kopen, was voor Bouwmij
Janssen, Driessen Architectuur en
Venterra het sein om hun plan ook
weer naar voren te schuiven. Ze halen
aan dat het verstandig is om in een
wijk met veel sociale huurwoningen
juist koophuizen voor senioren toe te
voegen. Mogelijk in combinatie met
middeldure huurwoningen. De drie
initiatiefnemers willen hun plan graag
presenteren aan de gemeenteraad.

04
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Ophef over bouwplan in Ysselsteyn
De bouw van vier woningen in de hoek Zonnedauw-Kienhout in Ysselsteyn leidde tot ophef in de commissie
Wonen op dinsdag 1 september. Alle partijen, met uitzondering van het CDA, hadden grote moeite om dit
bouwplan toe te staan. Dat komt omdat er een slecht woon- en leefklimaat heerst door de nabijheid van
veehouderijen.
De geurbelasting varieert van 25 tot
27 odeurunits terwijl de maximaal
toegestane norm 20 Odeur is. “Dit is
een behoorlijke overschrijding. Daar
worstelen we mee”, zei Niessen die
zich afvroeg of dit bouwplan wel
acceptabel is. De VVD’er wilde weten
of er mogelijk varkensbedrijven in
de omgeving verdwijnen omdat ze
deelnemen aan de stoppersregeling.
Elianne Sweelssen (SP) vond dat er
voorlopig niet gebouwd mag worden.
“Dit is een plek waar je geen woningen wil hebben. De gemeente kan
niet doen of er niets aan de hand is.
Het is beter te wachten totdat er vee-

De bouwlocatie ligt aan de rand van
uitbreidingswijk Ysselsteyn-Zuid.
Bouwbedrijf A+ Bouw wil op een perceel van 1.123 vierkante meter vier
geschakelde woningen bouwen voor
starters en senioren. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden
omdat het perceel deels een maatschappelijke bestemming heeft.
Het oorspronkelijke plan was een
kinderdagverblijf met een vrijstaande
woning.

Geurnorm
John Niessen (VVD) wees op de
overschrijding van de geurnorm.

houderijen zijn gestopt en de situatie
is verbeterd. We kunnen er niet mee
instemmen.”

Inconsequent
Cees de Vocht (Venray Lokaal) wees op
de gezondheidsrisico’s die de toekomstige bewoners lopen. “Is dit bestemmingsplan wel juridisch haalbaar”,
vroeg hij zich af. “De gemeente kan
aansprakelijk gesteld worden omdat
hier geen gezond leefklimaat is.”
Ook Elly van Dijck (PvdA) keerde zich
tegen het bouwplan. “Want dit druist
in tegen het gemeentelijk beleid. Het is
inconsequent. Want we willen een dui-

delijke scheiding tussen burgerwoningen en intensieve veehouderij. Dit klopt
hier niet en ik snap het ook niet.”
Theo Zegers (D66) meende dat er in
Ysselsteyn wel andere plekken zijn
waar vier woningen gebouwd kunnen
worden. “Dit plan ligt in de groene
buffer. Het is vreemd om hier woningen te ontwikkelen. Daar hebben we
problemen mee.” Ook Theo Mulders
(Samenwerking Venray) wees op de
overbelaste geursituatie. “Dit zit ons
dwars. Want hier heerst een slecht
leefklimaat. Het is daarom niet verstandig hier woningen te bouwen.
We moeten wachten tot bedrijven zijn
gestopt die deelnemen aan de saneringsregeling.”

ander geluid horen. “We vinden dit
juist een heel goed plan”, stelde de
CDA’er. Hij wees op de woonenquête
van de dorpsraad van Ysselsteyn.
“Daaruit blijkt dat er een groot tekort
is aan starters- en seniorenwoningen.
Het zou daarom heel slecht zijn om dit
plan tegen te houden.” Toch lijkt dit te
gebeuren in de raadsvergadering van
dinsdag 22 september. Want het CDA
stond alleen. Wethouder Jan Loonen
(CDA) zei dat het een geldige bouwkavel is. “Er mag hier gewoond worden.”
Hij wilde niet wachten op de uitkomst
van de stoppersregeling voor varkensbedrijven. “Want dat kan nog wel
maanden of een halfjaar duren.”

Positief
Tekst: Henk Willemssen

Bram Jeurissen (CDA) liet een heel

Commissie kritisch over aankoop bos Oostrum
De aankoop van een bosgebied van 20,4 hectare aan Sparrendreef in Oostrum riep kritische vragen op in de
commissie Werken en Besturen van woensdag 2 september. Het College van B&W wil het bos voor 310.000
euro kopen en als onderdeel van natuurproject Oostrumsche Heide ontwikkelen.
Het is nog niet zeker dat dit plan onder
de vlag van gebiedsvisie Maasgaard
doorgaat. Bovendien is er een financieel tekort van een half miljoen euro.
In Maasgaard werken Waterschap
Limburg, provincie Limburg en de
gemeenten Horst aan de Maas en
Venray samen om natuurwaarden te
versterken. Limburgs Landschap zou
eigenlijk het bos kopen maar is vanwege andere prioriteiten afgehaakt.

Kijkje nemen
Als het project Oostrumsche Heide
niet doorgaat dan zit de gemeente

met een bos in de maag, stelde Joep
Gielens (ProVenray). Twan Jansen
(PvdA) merkte op dat de gemeente
het voortouw neemt door het bos
te kopen, maar hij vroeg zich wat
de andere betrokken partijen doen.
Ambtenaar Jos Kniest reageerde dat
het bos nu te koop staat en dat door
de aankoop wordt voorkomen dat
het terrein in andere handen valt.
Oostrumsche Heide wordt een natuurgebied tussen de visvijvers aan de
Wanssumseweg en recreatiepark
De Witte Vennen. Ook wordt een oude
asfaltcentrale gesaneerd en door ont-

gronding en zandwinning kan het project deels gefinancierd worden.
Voor Annette Pijls (Venray Lokaal)
waren veel zaken nog niet duidelijk.
Ze stelde voor een excursie te organiseren in het gebied. “Dan kunnen
we beter nut en noodzaak afwegen”,
hoopte ze. Bas Künen (VVD) vond het
een goed voorstel om er een kijkje
te nemen. “Oostrum wil graag een
groene uitstraling en dit past erin.
Maar er zijn nog te veel onzekerheden. Als het plan niet doorgaat dan
zitten we met een bos en het onderhoud erbij.”

MONTEUR MET ROOD, GEEL EN GROENE VINGERS!
WIJNEN SQUARE CROPS BV ZOEKT EEN ONDERHOUDSMONTEUR VOOR DE
VESTIGINGEN GRUBBENVORST EN EGCHEL.

Service- / onderhoudsmonteur

FUNCTIE OMSHRIJVING
Je gaat aan de slag als onderhoudsmonteur. Je werk bestaat uit het verrichten van correctief en preventief
onderhoud aan het machinepark inclusief de randapparatuur. Storing zoeken en het oplossen van storingen hoort
ook bij je taak, evenals het repareren, modificeren en verbeteren van bestaande machines.

Groenten van topkwaliteit, die
met de meest moderne
technieken en op duurzame wijze
worden geproduceerd.
Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
passie voorgroenten en
professioneel ondernemen hand
in hand gaan!
Met recht mogen we stellen dat
Wijnen Square Crops de ‘titel’
draagt Master in Growth.

Technisch inzicht en inventiviteit zijn bij deze functie van groot belang. Niet alleen volgens het boekje werken,
maar als dat nodig is, ook net even verder denken. Je werkt aan installaties die werktuigbouwkunde en
elektrotechniek combineren. Om bij deze complexe machines storingen op te lossen, heb je kennis van beide
disciplines. Daarnaast word je ook ingezet in de techniek van de tuinbouwkassen zoals klimaatbesturingen,
warmtekrachtkoppelingen, water technische installaties en oogsthulpmiddelen. Daarnaast ga je deel uitmaken van
een onderhoudsploeg, naast de technische kennis zijn collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden zijn
hierbij van belang. Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
FUNCTIE EISEN
- Min. MBO niveau 2/3 elektrotechniek of mechatronica;
- Opleiding bij voorkeur aangevuld met vak gerelateerde cursussen;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Werkervaring vanaf 0 jaar. Leergierig zijn is belangrijker;
- Goede contactuele eigenschappen, oplossingsgericht denken, een
flinke dosis doorzettingsvermogen en een flexibele werkinstelling.
Wat maakt deze baan leuk en interessant?
- Een van de modernste en grootste glastuinbouwbedrijven van
Europa;
- Geavanceerde techniek en nieuwe machines en installaties;
- Leuke en behulpzame collega’s (Technische dienst bestaat uit 7
monteurs);
- Werkzaamheden verdeeld over 2 vestigingen dus veel afwisseling;
GEBODEN
- Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op vastigheid;
- Dagdienst;
- Auto van de zaak als je mee in storingsdienst gaat werken;
- Wijnen Square Crops BV ondersteund kennisgroei en bieden ook opleidingen
aan.
INTERESSE?
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar koen@square-crops.com. Ook kun je
direct online solliciteren via onze website: http://www.square-crops.com
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Koen Saris: 06-40702161.

Mooie kans
Jens van Oers (Samenwerking Venray)
was kritisch. “Ik vraag me af waarom
dit bos zo cruciaal is. Alleen om de
jeneverbes te redden?”, vroeg hij zich
af. CDA en D66 waren voorstander van
de aankoop. “Dit moeten we doen”,
zei Martijn Direks (CDA). “We betalen
een normale prijs voor het bos en
het risico is laag.” Theo Zegers (D66)
zag een mooie kans om ‘een robuust
natuurgebied te creëren’. Hij zette wel
vraagtekens bij het financieel tekort.
Wethouder Jan Loonen (CDA)
probeerde de commissieleden
enthousiast te krijgen voor de
aankoop. “Dit is een mooie kans om
hier een aaneengesloten natuurgebied
te ontwikkelen. Het bijzondere bos

is hierin cruciaal. Want het dreigt
door achterstallig onderhoud dicht
te groeien waardoor de jeneverbes
verdwijnt.” Volgens Loonen moet
de gemeente de eerste stap zetten.
“Deze kans mogen we niet laten
schieten. Het risico dat het niet
doorgaat onder Maasgaard is gering.
Als we het bos niet kopen dan lopen
we de Maasgaard-gelden mis en de
kans om een uniek stukje natuur
te ontwikkelen.” De gemeenteraad
neemt op 22 september een besluit.

Tekst: Henk Willemssen

‘Dorpsraden informeren over
wijziging komgrenzen’
Gemeente Venray moet voortaan de dorps- en wijkraden tijdig
informeren bij een wijziging van de komgrens. Dat was het advies
van de commissie Werken en Besturen op woensdag 2 september.
De gemeente wil in zeven dorpen de grens van de bebouwde kom
aanpassen aan de nieuwe situatie.
Dit voorstel leidde tot ophef bij de
dorpsraad van Smakt-Holthees.
Het beoogde bedrijventerrein
De Spurkt ligt nu deels op het grondgebied van Smakt. De komgrens
van Venray wordt 450 meter in de
richting van Smakt opgeschoven
zodat het gehele bedrijventerrein
voortaan binnen de bebouwde kom
van Venray valt. Verkeerskundige
Siemen Halbersma legde uit dat
de wijzigingen geen gevolgen
hebben voor woningen of percelen. “Want dit is een besluit voor
de Wegenverkeerswet. Het gaat
alleen om de wegen, niet om de
omgeving”, aldus Halbersma die
vertelde dat er vier verschillende
soorten komgrenzen zijn. Naast
de Wegenverkeerswet zijn dit de
Wegenwet, waar de provincie over
gaat, de Boswet en Wet Ruimtelijke
Ordening. Henk Bisschops (PvdA) zit
al heel lang in de politiek. “Maar ik
hoor nu voor het eerst dat er vier

komgrenzen zijn. Ik denk dat de
inwoners dit helemaal niet begrijpen.” Ook andere partijen pleitten
ervoor de dorps- en wijkraden actief
te informeren. Siemen Halbersma
erkende dat dit niet is gebeurd.
Enerzijds omdat in sommige dorpen
de borden al enige tijd geleden zijn
verplaatst. “Het gaat erom dat de
komgrens aansluit bij de bebouwing.
Het is meer een administratieve wijziging”, aldus Halbersma. Wethouder
Cor Vervoort (Venray Lokaal) zegde
toe de communicatie te verbeteren. “Dit advies neem ik ter harte.
Daarbij moeten we de juiste informatie geven zodat de inwoners ook
weten wat het voor hen betekent.”
Het wijzigen van komgrenzen is een
bevoegdheid van de gemeenteraad.
In de raadsvergadering van dinsdag
22 september volgt het besluit.

Tekst: Henk Willemssen
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Brede steun voor woonwijk in De Brier

Provincie: niet alleen zonne
parken, ook windmolens
Provincie Limburg wil voorkomen dat de Limburgse gemeenten te
eenzijdig inzetten op alleen zonneparken. Een combinatie van
wind- en zonprojecten is het voordeligst en zorgt voor minder
belasting van het elektriciteitsnetwerk.

“Die mogen daardoor niet in gevaar
komen. Want er wordt wel erg kwistig
gestrooid met aantallen woningen”,
zei Bisschops die liever 189 woningen
ziet dan 249. “Voor een supermarkt is
hier geen plaats. We houden ons aan
de afspraken.”

Andere opties
Wethouder Jan Loonen (CDA) reageerde dat dit laatste ook de
insteek is van het College van B&W.

Loonen haalde aan dat er nog een
rechtszaak loopt over het toestaan
van een supermarkt. Hij zegde toe dat
de nieuwe brandweerkazerne in een
apart project komt.
Adviseur Ger Driessen van de ondernemers op De Brier zei dat meer
woningen financieel gunstiger is.
“Want minder woningen betekent ook
minder opbrengsten. We mogen hier
geen kansen laten liggen. We willen
bouwen naar behoefte voor verschil-

lende doelgroepen. Dat moeten we nog
goed in beeld brengen”, zei Driessen
die huisvesting voor arbeidsmigranten afwees. “Ze kunnen wel terecht in
de woningen. We denken niet aan een
Kafra-complex”, aldus Ger Driessen die
een supermarkt niet afwees. “Op dit
moment is het te prematuur. Er loopt
een procedure en de rechter zal binnen
enkele maanden uitspraak doen.”
Tekst: Niels van Rens

Gezondste Regio 2025

Caroline Kortooms nieuwe
gezondheidsmaker
Caroline Kortooms is de nieuwe gezondheidsmaker van de Gezondste Regio 2025. Zij volgt Jan Jenneskens op,
hij wordt eind september de nieuwe wethouder van de gemeente Venray.

Dat antwoordt het College van
Gedeputeerde Staten (GS) op
vragen van CDA-Statenlid Emma
Palmen uit Oostrum. Zij stelde vragen over de krapte op het elektriciteitsnet. Het provinciale CDA
is bezorgd dat daardoor een rem
wordt gezet op de opwekking van
duurzame energie in Limburg.
Het college van GS meldt dat netwerkbeheerder Enexis een dringende oproep doet voor een
combinatie van zon en wind.
Voor een gelijke opbrengst zijn
bijna drie keer zo veel zonneparken nodig als windparken. De wind
waait vaker (2.500 uur per jaar) dan
dat de zon schijnt (950 uur per jaar).
‘Een windmolen van 4 megawatt
wekt net zo veel elektriciteit op
als een zonneweide van 10 tot 12
hectare’, meldt het college van GS
dat goede mogelijkheden ziet om
wind- en zonprojecten te combineren zoals op energielandgoed Wells
Meer in gemeente Bergen. Hier
wordt in 2022 het grootste zonnepark van Nederland gebouwd met
265 hectare zonnevelden en zes
windmolens.
‘Als het hard waait, schijnt de zon

minder en omgekeerd geldt dit ook
vaak’, aldus het college. ‘Aparte aansluitingen van zon en wind hebben
twee keer zo veel impact op het netwerk als een combinatie van beide.’
Daarnaast is bij een zonnepark een
zwaardere kabelaansluiting nodig
waardoor Enexis meer moet investeren en de maatschappelijke kosten
hoger uitvallen. Het college zegt de
keuze voor zonneparken begrijpelijk
te vinden omdat die vaak op minder
weerstand stuiten in de omgeving
dan windturbines.
Werkgroep monitoring hernieuwbare energie gemeente Venray
haalt aan dat zonnepanelen op
daken gunstiger zijn voor de belasting van het elektriciteitsnet dan
zonneparken. Omdat door eigen
gebruik niet alle stroom hoeft te
worden teruggeleverd aan het net.
Voor het knelpunt dat daken van
bedrijven niet geschikt zijn omdat
ze zonnepanelen niet kunnen dragen, is volgens de werkgroep een
oplossing gevonden. Door een
innovatieve ontwikkeling zijn er nu
lichte dunne filmzonnecellen.
Tekst: Henk Willemssen

‘Alleen onderhoud in Vlakwater’
Gemeente Venray zegt dat er geen grote ingrepen plaatsvinden in
Vlakwater. De werkzaamheden op het terrein van het voormalige
zwembad bestaan alleen uit onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen.
Dat antwoordt het College van B&W
op vragen van Venray Lokaal. De
lokale partij haalt aan dat er niets
in het bosgebied mag gebeuren
zolang er geen gebiedsvisie ligt voor
Vlakwater. Venray Lokaal was dan
ook verbaasd dat er onlangs grote
stenen, palen en attributen zijn

geplaatst. Volgens het college gaat
het alleen om een renovatie en niet
om een nieuw initiatief. ‘Het oude,
veelal rotte hout, wordt verwijderd
en vervangen door nieuwe veilige
toestellen. Het karakter van de
natuurlijke speeltuin blijft behouden’, meldt het college.

Vier jaar cel vuurwerkbom agent
Een 28-jarige inwoner van Blitterswijck is veroordeeld tot vier jaar
cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het laten ontploffen van zwaar vuurwerk bij het huis van een politieagent in Horst.
Ook is hij veroordeeld voor het lastigvallen van een ex-partner.
Dat heeft de rechtbank in Roermond donderdag 4 september
bekendgemaakt.

Tom Roefs, voorzitter stichting
Gezondste Regio 2025: “Met Caroline
halen we een fantastische opvolger
in huis die niet alleen het werk
van Jan voort kan zetten maar ook
ongetwijfeld haar eigen inzichten
toe zal gaan voegen.” Caroline
Kortooms was voorheen algemeen
directrice bij attractiepark Toverland
in Sevenum. “Als geen ander weet
ze menselijke waarden en zakelijke

doelen perfect te combineren. Als
adviseur en spreker is ze daar volop
mee bezig en ze wil daarnaast
graag haar bijdrage leveren aan een
gezondere regio. Zij zal met haar
expertise verder gaan bouwen om
in de periode tot 2025 ‘gezonde
resultaten’ te realiseren.”

Vervolg carrière
Kortooms: “Na mijn afscheid bij

Toverland heb ik de tijd genomen
om na te denken over een passend
vervolg van mijn carrière. Toen de
mogelijkheid voorbij kwam om
Jan Jenneskens op te volgen als
Gezondheidsmaker heb ik geen
moment getwijfeld. De komende
jaren wil ik de regio Noord-Limburg
verder op de kaart zetten als de
Gezondste Regio”.

De man plaatste op eerste kerstdag ‘s avonds een Cobra 6 tegen
de voordeur van de politieagent.
Zes weken later, op 12 februari,
werd het vuurwerk, bevestigd aan
een baksteen, bij de woning naar
binnen gegooid. Door de explosie
liepen de voordeur en gang van
het huis veel schade op. De agent
bevond zich op het moment van
beide explosies samen met zijn
echtgenote en zoon op de bovenverdieping van het huis. De rechtbank
rekent het de man zeer aan dat
zijn acties tegen een politieagent
waren gericht. “De acties van de

verdachte hebben voor het gehele
gezin ernstige gevoelens van angst
en onveiligheid veroorzaakt”, aldus
de rechtbank. “Bovendien hadden
de gevolgen van het handelen van
de verdachte vele malen ernstiger kunnen zijn, wanneer door de
explosie bijvoorbeeld brand in de
woning was ontstaan.” Volgens de
rechtbank wilde de man de agent
terugpakken vanwege een eerder
incident waarbij hij is veroordeeld
voor het stalken van een andere expartner. De man is veroordeeld tot
vier jaar cel, waarvan zes maanden
voorwaardelijk.
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Luuk Truijen Leunen
moet houden, ben ik niet bang,
maar nerveus.

zit, zijn er heel veel saaie vakken
weggevallen en heb ik veel
meer praktijklessen. Soms ben
ik achter de machines te vinden
en een andere keer zit ik achter
de computer met Solidworks een
tekening te maken.

Wat is jouw droombaan?
Ik heb geen droombaan. Ik wil
gewoon kunnen doen wat ik leuk
vind met collega’s waar je hard
mee kunt lachen.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?

Wat is jouw favoriete
vakantiebestemming?
Mijn favoriete vakantiebestemming
is Cyprus. Ik ben daar al een keer
geweest en dat vond ik toen heel
leuk, dus daar wil ik zeker nog een
keertje naartoe.

Als ik een superkracht mag kiezen
dan zou het liefste willen kunnen
vliegen, zodat ik overal naartoe
kan gaan. Waar en wanneer ik
dat wil en dan zonder ervoor te
hoeven betalen.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?

Wat vergeet je nooit meer van je
jeugd?

Mijn favoriete snacks zijn Dabbies
van Maoam.

Er zijn verschillende momenten die
ik mij nog goed kan herinneren.
Hetgene dat mij het meest is
bijgebleven, is de eerste keer
dat ik ging fietsen. Dat was toen
ik bij mijn opa en oma op de
binnenplaats was en op mijn fiets
stapte. Dat deed ik zodat iedereen
het kon zien toen ik begon met
fietsen.

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister naar heel veel verschillende soorten muziek, maar het
liefst luister ik naar carnavalsmuziek omdat het meestal leuke en
vrolijke liedjes zijn.

Hou jij meer van het strand of
meer van de zee? En waarom?
Ik hou niet echt van zwemmen,
maar als ik moest kiezen tussen
een strand en een zwembad dan
kies ik voor een zwembad, omdat
er in een zwembad geen zout
water zit en het is ook nog eens
dichterbij.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen is: ‘Leer tevreden zijn
met de dingen die je hebt en niet
wat anderen ervan vinden’.

Wat doe jij het liefst op een
rustige zondagmiddag?
Op een rustige zondagmiddag ben
ik graag met vrienden of speel ik
een spel met mijn vrienden.

Naam
Leeftijd
School

Luuk Truijen
16 Jaar
ROC Ter Aa
Helmond
Woonplaats Leunen

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik zie mijzelf later als iemand
die prima geld kan verdienen en

ergens wat meer afgelegen woont,
waar het dus wat rustiger is.

Wat zou je nog graag willen
leren in je leven?

Waar ben jij stiekem bang
voor?

Het enige dat ik nog zou willen
leren, is wat ik echt nodig heb en
wat ik wil later wil gaan doen.

Even denken, waar ben ik bang
voor? Ik ben niet echt bang
voor iets, maar eerder nerveus.
Bijvoorbeeld als ik een presentatie

OPEN HUIS
DAGEN!
Gratis cadeau

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
Meestal kijk ik series, maar ik heb
ook veel films gezien. De laatste
film die ik gezien heb, gaat over
een man en een aap die erg goed
bevriend zijn. Midden in de nacht
kwam in de film een chemische
stof in een capsule naar beneden
vallen, waardoor de aap heel groot
en agressief werd. Dat gebeurde
ook later bij een wolf en een
krokodil. Toen moest de man
samen met een vrouw voorkomen
dat de stad zou worden verwoest
door de aap, wolf en krokodil.

Stel je mag er een dagje uit,
zoals naar de dierentuin of
naar een attractiepark.
Waar zou jij dan het liefst
naartoe gaan?
Als ik zou mogen kiezen waar ik
naartoe zou willen gaan, dan zou ik
het liefste ergens in de buurt een
film bekijken, want ik hou niet zo
veel van attractieparken en lange
reizen.

Welk vak op school vind jij het
interessantste?
Nu ik op het ROC Ter Aa in Helmond

Tekst: Maud Rötjes

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

bij besteding van € 75,-

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

Zondag 13 september
open van 13.00 - 17.00 uur

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Hoi

Column

Spelletjes
avond
Afgelopen maandag was het
spelletjesavond. Samen met
twee van mijn huisgenootjes
hebben we de hele avond
spelletjes gespeeld.
We begonnen met Unstable
Unicorns, een spel waarbij je
een leger eenhoorns moet
hebben en moet voorkomen dat
de andere spelers eerder hun
leger aan eenhoorns bij elkaar
hebben. Na een lang potje
hebben we nog twee keer
Rummikub gespeeld.
Unstable Unicorns is een lastig spel,
bedoeld voor mensen van veertien jaar en ouder en wij begrepen de helft nog steeds niet. Jauke
heeft gewonnen tijdens dit spel
en ik heb heerlijk valsgespeeld.
Bij Rummikub heb ik twee keer
gewonnen. Dat terwijl ik niet eens
vals heb gespeeld. Valsspelen heb
ik geleerd van mama, die deed
en doet dat ook altijd. Hoe mama
het doet weet ik nog niet, maar
ik weet ondertussen wel al hoe ik
vals kan spelen. Valsspelen maakt
het spel ook altijd een stuk leuker. Of nou ja, het maakt het voor
mij leuker. Ik heb flink kunnen
lachen en Jauke en Kelly hebben
zich heerlijk aan mij zitten ergeren. Spelletjes spelen is allemaal
wel leuk, maar ik moet dan niet
verliezen. Bij mij werkt het zo dat
ik óf moet winnen of moet kunnen valsspelen. Tegen mijn verlies
kan ik namelijk echt niet. Het was
in ieder geval een leuke avond en
heb ook nu al zin in aankomend
weekend. Vrijdag ben ik namelijk jarig. Dat betekent dat ik dan
eindelijk 18 word en daar heb
ik superveel zin in. Aankomend
weekend draait compleet rondom
mijn verjaardag en ik kan je vertellen dat ik dat echt superleuk vind.
De donderdag ga ik uit en dan kan
ik de vrijdag legaal alcohol drinken.
Vrijdag ben ik dan echt jarig en dat
vier ik gedeeltelijk in Culemborg en
gedeeltelijk in Veulen. De zaterdag ben ik zo als gewoonlijk weer
te vinden als medewerker bij de
supermarkt en in de avond komen
mijn vriendinnen voor mijn verjaardag. De zondag vier ik mijn verjaardag voor de familie. Ik heb er
in ieder geval zin in. Vrijdag ben ik
jarig. Eindelijk 18 jaar.

Jacky
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Geplukt

Sander Hellegers Leunen
Ondanks zijn werkzaamheden voor de dorpsraad van Leunen en de Venrayse politiek, heeft Sander zijn
gezin altijd op de eerste plaats staan. De 41-jarige familieman uit Leunen noemt zijn kinderen de
drijfveer om wat voor de samenleving te betekenen. Deze week wordt Sander Hellegers geplukt.

zaten Misja Nabben, die al bij de
dorpsraad zat, en ik een biertje te
drinken in de kroeg. Omdat hij merkte
dat ik het wel interessant vond, werd
ik later, indirect via hem, gevraagd om
bij de dorpsraad te komen.”
Samen met input van de inwoners
schreef Sander mee aan het dorpsontwikkelingsplan van Leunen. “Ik ben
er trots op dat we dit met de hulp
van dorpsbewoners hebben gedaan.
Dat vergroot de draagkracht. Inmiddels
hebben we het plan al enkele keren
in handen gehad om initiatieven aan
ons ontwikkelingsplan te toetsen.”
Sanders’ expertise in de dorpsraad is
het thema leefomgeving met onderwerpen als wonen, duurzaamheid en
infrastructuur. “Dat sluit aan bij mijn
werk en opleiding. Daar liggen mijn
grootste interesses”, legt Sander uit.
Hij werkt inmiddels al geruime tijd
bij instelling voor geestelijke gezondheidszorg Vincent van Gogh. “Ik begon
als coördinator van de facilitaire afdeling, daarna werd ik teamleider en
momenteel werk ik als adviseur facility. Het is een mooie organisatie die
altijd in beweging is en waar ik met
leuke, gedreven mensen mag samenwerken. Natuurlijk is het ook gemakkelijk dat ik met de fiets naar mijn
werk kan”, zegt hij met een knipoog.
Samen met zijn vrouw Kim heeft
Sander vier kinderen: Mathijs (12),
Lotte (10), Thijmen (7) en Joris (5).
“Mijn kinderen zijn mijn drijfveer. Ik
heb een mooie jeugd gehad in Leunen
en dat gun ik mijn kinderen ook.
Wij stimuleren onze kinderen om lid te
worden van verenigingen. Ik vind het
belangrijk dat ze niet op zichzelf zijn
en dus meegaan in het sociale leven.”

Voetbal

wonen. “Na een aantal jaar bouwden
we samen met mijn zus een tweekapper op de Pascherhof, maar omdat we
vier kinderen kregen, konden we wel
wat meer ruimte gebruiken. Vijf jaar

De roots van zowel Sander als
zijn vrouw Kim liggen in Leunen.
Echter verhuisden ze in 2004 voor
een aantal jaar naar ‘t Brukske in
Venray om daar samen te gaan

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Sinds kort geeft Sander ook zijn
mening in de Venrayse politiek als
commissielid. Na het volgen van een
cursus politiek, kreeg hij meerdere
telefoontjes van politieke partijen die
interesse in hem hadden. Inmiddels
heeft hij zich aangesloten bij Venray
Lokaal. “Ik geloof in de kracht van
lokaal en had meteen een klik met
deze partij. Het is een partij die er
is voor alle burgers, zelfkritisch is en
zich realiseert dat interne verandering
op punten noodzakelijk is. Dat waardeer ik.” Inmiddels is hij twee tot drie
avonden in de week bezig met de
Venrayse politiek. “Binnen de partij
heeft iedereen zijn eigen aandachtsgebied. Ondanks het feit dat ik merk
dat ik breed geïnteresseerd ben, wil ik
me nu vooral richten op de commissie
wonen.”
Of Sander ooit raadslid wil worden?
“Komt tijd, komt raad. Ik sta altijd
open voor nieuwe uitdagingen.
Maar ik ben van mening dat je alles
wat je doet, ook goed moet kunnen
doen. Voor mij staat het thuisfront
altijd voorop. Ik moet me daarom
altijd de vraag stellen hoe ik iedereen
voldoende aandacht kan geven.”
Voor nu richt Sander zich op het werk
voor de commissievergaderingen en
de bijeenkomsten van de dorpsraad
en het dorpsradenoverleg. “Ik denk
dat ik daar nog veel kan leren. Ik ben
ervan overtuigd dat je gemiddeld
vijf jaar iets in een bepaalde positie
voor een organisatie of bestuur
kan betekenen. Daarna moet je
reflecteren of je nog voldoende
gedreven bent en niet blind wordt
voor ingesleten gewoontes. Mogelijk
kom je dan tot de conclusie dat je
ruimte moet geven aan vers bloed.”

Voor mij staat
het thuisfront
altijd voorop

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Dorp

Puzzel

4

geleden konden we mijn ouderlijk huis
overnemen en verhuisden we naar
onze huidige woning. Ik vind het fijn
om op steenworp afstand van mijn
familie te wonen.”

Zelf is Sander jarenlang actief
zaalvoetballer geweest. Toch zag hij
dat meer als een lolletje. “Op ’t veld
waren we fanatiek, maar de derde
helft was minstens zo belangrijk.
Of we gewonnen of verloren hadden,
we waren het in de douche alweer
vergeten”, vertelt hij lachend. Nu
geeft hij twee keer in de week
training aan de voetbalteams van zijn
kinderen.

Commissielid
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Voor zijn studie technische
bedrijfskunde woonde Sander drie
jaar in Amsterdam. Daar kwam
hij erachter dat hij toch echt een
dorpsmens is. “Het was een leuke
tijd, maar ik woon toch liever in een
dorp. In de grote stad is iedereen op
zichzelf. Mensen komen elkaar tegen,
maar zeggen vaak niet eens gedag,
terwijl je op de fiets in Leunen in
5 minuten al meerdere mensen op
straat hebt aangesproken. In Leunen
ben ik fijn opgegroeid. Ik realiseer
me dat dit niet voor iedereen
vanzelfsprekend is en daarom wil ik
graag een steentje bijdragen aan een
fijne leefomgeving.”

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

Dorpsraad
Dat is de reden dat Sander zich
twee jaar geleden aansloot bij
de dorpsraad in Leunen. Hij gaf
daarvoor het voorzitterschap bij de
zaalvoetbalclub op. “Na het voetballen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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CDA Venray

De Toekomst van Limburg
In het kader van de nieuwe Omgevingsvisie Limburg heeft de
provincie Limburg enkele maanden geleden een enquête opengesteld
en de resultaten daarvan zijn vorige week bekendgemaakt. Uit
de gegeven antwoorden blijkt dat de Limburger natuur belangrijk
vindt.
Ruim 70 procent vindt dat natuur nog
wel wat mag groeien. Tegelijkertijd
vindt 53 procent echter ook dat de
energietransitie het landschap mag
‘aantasten’. Of dit dan betekent dat
natuur moet verdwijnen of dat de
Limburger vindt dat natuur en windmolens prima samengaan is niet

VVD Venray

geheel duidelijk. Ook kwam naar
voren dat 75 procent van de inwoners vindt dat Limburg niet hoeft
te groeien door het aantrekken van
grote bedrijven; kennelijk hecht de
Limburger aan kleinschaligheid in
werken. Op de vraag of thuiswerken
het nieuwe nu is antwoord 50 pro-

cent met ja en de andere 50 procent
wil weer naar kantoor. Met ruim
1.000 respondenten is de enquête
redelijk betrouwbaar en de politiek
mag ermee aan de slag en dat wordt
geen gemakkelijke klus. De strijd
om een stukje grond is begonnen
want hoe pas je wonen, werken,
infrastructuur, recreëren, studeren,
de energietransitie en natuur zo in
elkaar dat het past op dat kleine
stukje Nederland. Het provinciebestuur mag zich daar nu over gaan
buigen en proberen recht te doen

aan dat wat belangrijk gevonden
wordt. Het zal in het Gouvernement
nog wel wat pittige discussies opleveren en dat geeft niet. Vanaf 7 september ligt de Omgevingsvisie
officieel ter inzage dus heeft u interesse kijk dan op de website van de
provincie Limburg.

die dat willen de kans krijgen om
mee te doen. Zoals de dorps- en
wijkraden. Deze moeten in ieder
geval vroegtijdig betrokken of
geïnformeerd worden als er iets staat
te gebeuren. Kleine wijzigingen of
aanpassingen kunnen immers grote
gevolgen hebben voor een lokale
gemeenschap. Een gemeenteraad
mag zich echter niet alleen maar
bezighouden met ‘stoeptegelpolitiek’.
VVD Venray denkt hier een juiste
balans in te hebben gevonden.
Aan de ene kant grote thema’s zoals

de stijgende grote uitgaven van de
jeugdzorg en corona die fors zullen
zijn en aan de andere kant wat
kleinere heel lokale onderwerpen
zoals het verplaatsen van komborden
en een onjuiste belettering hiervan.
Dergelijke ‘kleine’ dingen kunnen
veel betekenen voor inwoners.
Dus de grote lijn bewaken maar het
detail niet uit het oog verliezen, daar
staan wij voor.

Emma Palmen,
Commissielid en Provinciale Staten-lid

De Juiste Balans
VVD Venray is een lokale partij die (nu nog) vanuit de oppositiebanken
bijdraagt aan een beter Venray. Wij geloven in kansen en kijken
positief naar de toekomst om het maximale voor de Venrayse burger
te bereiken.
We gaan daarbij uit van een
dienstbare gemeente en de eigen
kracht van de inwoners. Een
gemeente die er voor u is, u betaalt
immers deze dienstverlening met
de eigen belastingcenten. In onze
gemeente wordt jaarlijks ongeveer
130 miljoen euro uitgegeven.
VVD Venray bewaakt en controleert

het gemeentebestuur hierop kritisch
maar komt ook met oplossingen en
alternatieven. Vele onderwerpen
passeren de gemeentelijke politieke
arena. Niet alle onderwerpen zijn
voor iedereen even belangrijk
en je kunt het niet altijd voor
iedereen goed doen. Daarom is
het belangrijk dat ook inwoners

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Magazijnmedewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P042493

Als magazijnmedewerker ben jij allround inzetbaar! Samen met collega’s zorg je
ervoor dat alles op rolletjes loopt en iedere dag alle orders worden verwerkt. Vind
jij het daarnaast ook leuk om bestellingen rond te brengen in de regio? Ook dat kan!

Supermarktmedewerker (parttime/fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P042548

In deze functie ben je verantwoordelijk voor een gevulde en ordelijke supermarkt. Met
jouw vriendelijke en servicegerichte houding zorg je ervoor dat klanten met een tevreden
gevoel weer de winkel uitgaan.

Installatiemedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P041632

Je bent verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden afhankelijk van de opdracht. Denk
aan het monteren van (water) leidingen, slijpwerkzaamheden, hokinrichtingen plaatsen
en installatiewerkzaamheden (geen electro).

Medewerker boomkwekerij (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P042454

Iedere dag het gevoel hebben dat je lekker buiten in het bos werkt? Deze functie
geeft je dit gevoel! De teeltwerkzaamheden vinden vooral buiten plaats. Denk aan
het planten, rooien, aanbinden en selecteren van de bomen!

Bas Künen, Fractievoorzitter

Venray Lokaal

1 jaar wethouder
Wat vliegt de tijd. Het is
12 september alweer 1 jaar
geleden dat Cor Vervoort
officieel werd geïnstalleerd als
wethouder in Venray. Hij kreeg
het afwisselende takenpakket
duurzaamheid, openbare
ruimte en mobiliteit mee.
Ook thema’s als energie,
milieu, water,
verkeersveiligheid, toezicht en
handhaving, bestuurlijke
vernieuwing en communicatie
vallen hieronder.
Nieuwsgierig interviewde Venray
Lokaal Cor een jaar geleden, voordat hij aan deze belangrijke functie begon. Ben jij ook benieuwd
hoe het nu met hem gaat?
Venray Lokaal ging op een ochtend
mee met de wethouder en kregen
een bijzondere inkijk in het wethouderschap. Op gepaste afstand
werden we warm ontvangen op
zijn werkkamer in gemeentehuis. Hoe is dat nu om wethouder in Venray te zijn? Dat is vast
even wat anders dan een functie
bij de politie. Cor omschrijft het
als een schitterende job, boeiend
en veelzijdig. Hij heeft intern en
extern veel contacten gelegd het

afgelopen jaar, dat vindt hij vooral
erg interessant aan dit werk. Hij
ziet ook nog wel verbeterpunten
in processen, vooral vanuit het
oogpunt van de inwoner. Deze
vrijdag was overigens een speciale dag voor ‘familieman’ Cor,
ben je benieuwd waarom? Venray
Lokaal is trots ‘onze’ wethouder,
wil je weten waar we hem mee
verraste? Bekijk dan het gehele
interview via onze sociale media.
Heb je nog vragen of opmerkingen
voor team VenrayLokaal? Neem
dan contact op, we staan voor je
klaar.
Lisanne Wisgerhof

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de
verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik ga online geld doneren
Goede Doelenweek Venray maakte bekend dat er dit jaar geen collectanten langs de deuren gaan. Eerder dit jaar werd de week al uitgesteld en
nu is besloten dat langs de deuren gaan te veel risico met zich meebrengt voor de collectanten. De organisatie hoopt dat veel mensen online
alsnog een donatie doen bij een goed doel.
De vraag is of dat gaat gebeuren. Geld uit het
potje pakken dat altijd bij de deur staat of actief
op zoek gaan naar het goed doel dat je wil steunen en dan een donatie doen, dat is wel een
verschil. Daarbij hebben veel mensen het moeilijk nu, dan is de drempel om geld te geven aan

goede doelen nog wat hoger.
Van de andere kant is het zo dat het ook nu heel
belangrijk is dat goede doelen geld binnenkrijgen.
Juist in deze tijd is het belangrijk dat er ook aan
andere mensen gedacht wordt. Wat kost het werkelijk aan tijd om even naar een goed doel te gaan en

wat geld over te maken? Dat kan binnen een paar
minuten geregeld zijn.
Ik ga online geld doneren. Wat vindt u?

Column

Cirkels

Bespreking poll week 36

De politie is zichtbaar genoeg op straat
Door de reorganisatie bij de Nationale Politie een aantal jaar geleden is het politieteam Venray/Gennep 25 voltijdbanen kwijtgeraakt. Drie jaar
geleden is het team aan de slag gegaan met de pilot vernieuwend werken om zo efficiënt mogelijk de werkuren in te vullen. Volgens de politie zijn
de wijkagenten nu meer op straat te vinden.
De wijkteams zijn kleiner geworden, waardoor
het contact met de burgers is verbeterd, zo stelt
de politie. Vernieuwend werken, betekent ook
mobiel en dus gebouw-onafhankelijk werken.
Enkele wijkagenten staan bijvoorbeeld bij een
supermarkt met een laptop. Zo zijn ze zichtbaar
in de wijk en kunnen ze gemakkelijk in gesprek
raken met burgers.
Uit reacties op de poll blijkt dat een groot deel
van de respondenten het niet eens is met de beweringen van de politie. Twan Hendriks ziet bijna

nooit politie rondrijden in Venray. “Behalve nutteloos rondrijden in het Brukske, straat voor straat
tussen 02.00 en 06.00 uur. Dan weten ze ook zeker dat er niks gebeurd en ze de auto niet uit hoeven. Tussen 22.00 en 02.00 daarentegen loopt hier
van alles door de straat, behalve wouten. Ze zouden minder achter de pc of in de auto moeten zitten en wat meer optreden op drukkere plaatsen.
Volgende week als de school begint kleine kinderen
zonder licht aanhouden zal wel de target zijn, easy
money.”

Helene Huggers-Beterams: “Ze zouden iets vaker
op de fiets of te voet zichtbaar moeten zijn in plaats
van vanuit de auto (op plekken waar anderen niet
mogen rijden).”
Volgens Marian Doddema-Verhappen zijn er weinig
agenten op straat te zien. “Wel vind ik het heel prettig dat ze zo goed aanspreekbaar zijn op de markt.”
Christa Quak is het daarmee eens: “Jammer dat ik in
deze periode zelf weinig op straat kom, maar ik kom
de politie graag tegen. Ook in de wijk op binnenpaden.”

sportprogramma gaat
weer van start
”Zondagmiddag Live” is hét sportprogramma van Omroep Venray en wordt
wekelijks, gedurende het amateurvoetbalseizoen, uitgezonden. “Zondagmiddag
Live” houd je op de hoogte van de laatste; lokale en regionale sportberichten,
met tussendoor lekkere muziek, maar vooral veel “Live” radioverslaggeving door
diverse sportverslaggevers die het amateurvoetbal op de voet volgen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl
Wonen met Lef in Sevenum! We zijn
op 12 en 13 sept op de bouwlocatie
van 13.00-16.00 uur voor info.
Aanmelden www.steinhagen.nl

Naast de vijf vaste sportverslaggevers van “Zondagmiddag Live”, Piet Jeuken,
Carl de Bruijn, Guus Reintjes, en Marius Verkuylen en Ad Baltussen is er een
samenwerking met drie lokale radiostations met hun sportverslaggevers om zo
de amateurvoetbalwedstrijden zo goed als mogelijk te verslaan.
De voetbalteams die door de sportverslaggevers worden gevolgd zijn: o.a
SSS’18, SV Venray, Leunen,Volharding, Olympia 18, buiten het voetbal ook live
verslag van hockey MHCV, en nabeschouwing van overige sporten uit de kop
van Noord-Limburg.
Zowel de sportieve prestaties als emoties worden bij winst of verlies met
de luisteraars gedeeld, door een “live“ verslag van de sportverslaggevers
gedurende de wedstrijd, maar ook tijdens de voor en nabeschouwing van de
wedstrijd met spelers en trainers. “Zondagmiddag Live “ wordt uitgezonden
op de zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur op Omroep Venray,
GennepNews, Maasland Radio en Omroep Land Van Cuijck.
“Zondagmiddag Live“ wordt uitgezonden tussen 14.00 en 17.00 uur op
Omroep Venray

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Veel hortensia’s (o.a. limelight,
annabel), rhodo, azalea, vlinderstruik,
groenblijvers e.a. heesters (op stam),
bodembedekkers, vaste pl. enz. Open
za van 9.30-16.30 of do-vrij na tel.
afspraak 06 40 32 71 08.
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Willy’s Wereld

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl

Hoe dringend de vraag is naar
starterswoningen mocht ik
laatst zelf ondervinden.
Nee, met mijn 52 jaar en bijna
zilveren huwelijk behoren wij
niet meer tot de starters. Met de
verhuizing naar Venray in zicht
verkochten wij ons huis.
De interesse was groot en al
snel waren we het kwijt.
Het is dan ook zuur dat een bouwproject met een aantal starterswoningen aan de zuid kant van
Ysselsteyn mogelijk stil komt te
liggen. Zoals zo vaak is de problematiek van de stankcirkels de
reden waarom er misschien niet
gebouwd kan worden.
Nou ben ik van mening dat we
altijd goed moeten bekijken op
welke plekken we woningen plaatsen. Dit ter bescherming van de
gezondheid maar ook om bedrijvigheid in de toekomst niet in de
weg te zitten. Maar in dit geval
vind ik het wel bijzonder dat de
politiek van mening is dat deze
kavel ongeschikt is. Op de plek is
al toestemming gegeven voor de
bouw van een woning met aangrenzend een kinderdagverblijf.
Omdat echter de vraag hiernaar
niet direct urgent is, is besloten om
te kiezen voor een andere invulling. Je mag dus wel kleine koters
blootstellen aan een eventueel
aanwezig risico maar jongeren die
er graag willen wonen of ouderen
die in het plan kans maken op een
seniorenwoning niet. Het argument
dat hiervoor aangehaald wordt is
dat de kinderen er niet 24 uur per
dag zitten. Alsof bewoners van een
woning dat wel doen.
Er wonen in dit gebied al veel
mensen. Langzaam aan wordt het
vol gezet met vrijstaande woningen. Afgaande op de formaten van
de huizen en de kavels is er voor
de nieuwe kasteeltjes diep in de
buidel getast. Dat doe je niet als je
langs een ‘beerput’ gaat wonen.
Agrarische activiteit zal afnemen.
Opeenstapeling van vervuiling zal
daardoor minder worden waarmee
de cirkels slinken. Dat toekomstbeeld, gecombineerd met het feit
dat bebouwing al was toegestemd,
zou de weg vrij moeten maken
voor het project en ruimte moeten
creëren voor de jeugd die graag
in eigen dorp wil blijven wonen.
Kunnen ze over 25 jaar ons huis in
Venray kopen.
Hou vol!
Willy
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Luchtmacht Hegelsom velt Oostrum
De voetbalmannen van SVO Oostrum verloren de tweede bekerwedstrijd thuis met 1-3 van VV Hegelsom op
zondag 6 september. Door twee rake kopballen van de broers Will en Bart Spreeuwenberg trokken de
bezoekers de winst naar zich toe.
De nieuwe Oostrum-trainer René
Peters toonde zich ondanks het verlies niet ontevreden over het spel.

“Hegelsom heeft geen uitgespeelde
kansen gehad. Zij scoren driemaal uit
een dood spelmoment. We wisten

dat dit een sterk wapen is. Tegen hun
lengte konden wij niet op”, verklaarde
de Oostrumse coach.

De beide vierdeklassers gaven elkaar
voor rust weinig toe. Voor Hegelsomtrainer Ron Spruit was het een weerzien met zijn vorige club Oostrum
waar hij vier jaar aan het roer stond.
Hegelsom beschikt met vijf oud-spelers van Wittenhorst 1 over meer ervaring dan de jonge Oostrumse formatie.

Diagonaal schot
Na een aftastend eerste halfuur
kwam het eerste gevaar van Oostrum.
Gijs van den Goor strandde op de voet
van keeper Sjors Witt. De beste kans
was even later voor Bas Mertens maar
goalie Witt redde opnieuw. Op slag
van rust schoot Thom Derks met een
diagonaal schot raak in de verre hoek,
0-1. De Poolse thuisclubdoelman
Adrian Wolniak was kansloos.
Hegelsom deed er na de thee een
schepje bovenop. De druk op het
Oostumse doel nam toe en Bo Verrijth
moest op de lijn redding brengen.
Trainer Peters wisselde in de 56e
minuut vier spelers tegelijk. Bij de
gewisselde spelers zat ook Ruben
Nohlmans waardoor de lengte uit de
Oostrumse defensie verdween. Bij een
Hegelsomse corner ging centrumverdediger Bart Spreeuwenberg mee naar
voren en hij kopte raak, 0-2.

Oorkonde en bos bloemen

Twee leden scheidsrechtersvereniging
gehuldigd
Scheidsrechtersvereniging HorstVenray heeft onlangs twee jubilarissen in het zonnetje gezet.
Chrit Joosten is veertig jaar lid van
de club en Frans Vervoort vijftig
jaar. Voor hun verdiensten kregen
ze een bos bloemen en een oorkonde.
Erelid Joosten (66) was bestuurslid en
dertien jaar voorzitter van de vereniging. Als scheidsrechter schopte hij het
tot groep 1 (hoofdklasse). Daarna werd
hij actief voor de KNVB als spelregeldocent, rapporteur, begeleider, coach
en nu als waarnemer betaald voetbal. Ook is hij elk jaar betrokken bij de
organisatie van de Paaswandeltocht.
Lid van Verdienste Frans Vervoort
(86) is al vijftig jaar lid van scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. Hij
was scheidsrechter bij de KNVB. In
2002 koos de scheidsrechtersvereniging hem als vrijwilliger van het
jaar en in 2016 kreeg hij een Gouden
Schoffel voor het werk in en rond clubhuis Trefhove. Sinds 1994 is Vervoort
bestuurslid van de stichting Vrienden
van de Scheidsrechter. Deze club werft
sponsors en ondersteunt de vereniging
financieel.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Jonge groep
Oostrum kon vijf minuten later iets
terugdoen. Wes Wilmsen won in de
middencirkel een stevig duel van Bart
Spreeuwenberg die geblesseerd achterbleef. Arbiter Emre Inci uit Venray
liet doorspelen en Wes Wilmsen
stoomde op naar het vijandelijke doel.
Met een strak schot scoorde hij de
1-2. Direct daarna kreeg Oostrum een
prima kans op de gelijkmaker maar de
ingevallen Max van Goch kon doelman
Sjors Witt niet passeren.
Adrian Wolniak verrichtte nog twee
goede reddingen in het Oostrumse
doel. Hegelsom had tien minuten voor
tijd opnieuw succes uit een hoekschop.
Nu was het Will Spreeuwenberg die
naar voren kwam en hij kopte onberispelijk raak, 1-3. “De voorbereiding
verloopt goed en we hebben twee van
de vier oefenduels gewonnen van een
derdeklasser”, verklaarde René Peters.
“Oostrum heeft een jonge groep.
Ik kan beschikken over een brede
selectie van achttien spelers. Daarmee
hoop ik in de competitie om de prijzen
mee te kunnen doen.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen

Korfbalvrouwen SVOC starten
seizoen met winst
De korfbalvrouwen van SVOC’01 uit Oirlo speelden zondag
6 september de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Arcades uit
Deurne. De dames wonnen de wedstrijd ruim met 3-11.
De aanval van SVOC liep in het
begin van de wedstrijd nog niet zo
soepel. Het was vooral even zoeken
wat aanvallend gedaan moest worden en waar iedereen moest gaan
lopen. Daarentegen stond de verdediging wel als een huis. Zo creëerden de dames veel kansen en
vielen de eerste paar doelpunten.
De stand in de rust was 2-4 in het
voordeel van de club uit Oirlo. In de
rust werd verteld door de coach dat
Oirlo het goed deed en dat ze best
met meer overtuiging mocht gaan
spelen. De tweede helft slaagde
het team hierin. SVOC kon elkaar

beter vinden, de kansen werden
goed uitgespeeld en we hadden
de ene na de andere onderschepping. Dit was dan ook terug te zien
op het scorebord. Oirlo eindigde
de wedstrijd met 3-11 winst en
daarmee is voor de ploeg de eerste punten van het seizoen binnen. Volgende week staat er voor
de korfbalvrouwen van SVOC’01
weer een nieuwe wedstrijd op het
programma tegen Corridor 1 om
13.00 uur thuis.

Tekst: korfbalvereniging SVOC’01

SV Venray scoort zes keer
tegen Heeswijk
SV Venray won het tweede bekerduel in de poulefase met 1-6 op
bezoek bij tweedeklasse Heeswijk op zondag 6 september. In het
laatste pouleduel, komende zondag uit tegen FC Geleen Zuid, heeft
de Venrayse eersteklasser aan een gelijkspel genoeg om de tweede
ronde te bereiken.
In de eerste 25 minuten hielden
Heeswijk, getraind door ex-Venraynaar Stef Sijbers, en Venray
elkaar evenwicht. Nadat Stef van
Dijck in de 28e minuut met een
afstandschot de score opende (0-1)
brak het verzet bij de Brabanders.
Door twee doelpunten binnen een
minuut voerde Niek Versteegen
de score op naar 0-3. Nog voor de
pauze bracht Stijn Brinkman de
stand op 0-4.

Met de riante voorsprong op zak
nam Venray het duel in de tweede
helft wat lichter op. Dat bood
Heeswijk de kans om iets terug
te doen, 1-4. Venray zette weer
aan en in de 59e minuut schoot
Koen Verlinden de 1-5 binnen. Twee
minuten later trof Koen Verlinden
opnieuw doel, 1-6. In het laatste
halfuur gebeurde er weinig meer.
Tekst: Henk Willemssen

1009 \ cultuur

Thema klimaatverandering

Excursie Boshuizerbergen
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 20 september in
natuurgebied De Boshuizerbergen in Oostrum een excursie.
Het thema is de klimaatverandering.
De Boshuizerbergen is ontstaan door
klimaatveranderingen in het verleden. Ten tijde van de laatste ijstijd
zijn grote hoeveelheden dekzand
over de regio gestoven. Door ingrijpen van de mens ontstonden vervolgens de zandverstuivingen. Op dit
moment staat het natuurgebied weer
onder druk, ondanks zijn status als
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Garagesale Ysselsteyn komt
weer terug
Linda Custers uit Ysselsteyn organiseert samen met Marja Joosten en Servé Keijsers een tweede editie van de
garagesale: de Schuufmarkt. Het evenement vindt plaats op zondag 13 september op verschillende plekken in
Ysselsteyn.

Natura 2000 gebied. Deelnemers aan
de excursie gaan op zoek naar de
veranderingen in het natuurgebied.
De excursie start om 10.00 uur bij de
parkeerplaats Boshuizerbergen aan
de Maasheseweg tegenover afslag
richting Smakt. Deelname is gratis.
Voor meer informatie, mail dan naar
info@ivn-geysteren-venray.nl

Boomspecialist spreekt

Lezing klimaatveranderingen
door Henry Kuppen
IVN Geysteren-Venray organiseert op maandag 14 september een
lezing over kansen en bedreigingen van klimaatverandering op
bomen. De lezing vindt plaats in zaal De Kemphaan in Venray.

Nadat Linda Custers de
Kinderkleedjesmarkt in Horst had
gezien, pakte ze het initiatief weer op
in haar dorp. Regelmatig werd namelijk door dorpsbewoners gevraagd naar
de Schuufmarkt. “We zitten alweer op
een dertigtal verkooppunten en hopen

natuurlijk dat we de vijftig weer bereiken”, aldus Custers. Het evenement is
aangepast op de coronaregels en de
organisatie gaat er dan ook vanuit dat
verkopers hier ook rekening mee houden. De Schuufmarkt duurt van 09.00
tot 13.00 uur op verschillende ver-

kooppunten die met geel-paarse ballonnen worden aangegeven. Via een
QR-code op de Facebookpagina van de
Schuufmarkt staan alle adressen aangegeven op een kaart. Ook zijn deze
verkrijgbaar op papier bij de deelnemende adressen.

Eerste Merselose Fietsdag voor
financiering duofiets
Deze avond wordt verzorgd door
boomspecialist Henry Kuppen.
Kuppen is senior adviseur boomonderzoek en directeur van adviesbureau Terra Nostra, dat gaat over
bomen in de openbare ruimte.
Hij spreekt nationaal en wereldwijd
op congressen en seminars over
bomen en laat de gevolgen zien
die men kan waarnemen in zijn
eigen omgeving.
Vanwege klimaatverandering ont-

staan steeds meer zomerstormen,
hevige buien en droogte. Ook zijn
er de laatste jaren veel nieuwe
boomziekten en -aantastingen
geïntroduceerd. Kuppen neemt
de bezoekers mee in de kansen
en bedreigen van de klimaatverandering. De avond begint om
20.00 uur. De lezing is gratis voor
leden van IVN Geysteren-Venray.
Voor meer informatie, mail dan
naar info@ivn-geysteren-venray.nl

Artiesten op schnabbeltour

Haal Het Doek Maar Op weer
te zien in Schouwburg Venray
De musical Haal Het Doek Maar Op is op zaterdag 12 september te
zien in Schouwburg Venray in Venray. Eigenlijk zou de musical
worden vertoond in maart, maar werd vanwege het coronavirus
uitgesteld.
Haal Het Doek Maar Op vertelt het
verhaal over een aantal Hollandse
artiesten uit de jaren zestig, zeventig en tachtig op schnabbeltour.
Onder andere Mariska van Kolck,
Tony Neef, Julia Berendse, Jordy
van Loon Willemijn van Holt spelen
in de voorstelling. Nieuw in de cast
is David van den Tempel. Hij was
eerder te zien in de producties Het
meisje met het rode haar, De Grote
Drie en Evita. Theaterproducent

Hans Cornelissen: “We zijn blij
David aan de cast te kunnen toevoegen. Toen Dook van Dijk niet
geheel beschikbaar bleek, dachten
we als eerst aan hem. David past
naadloos in deze productie.”
Haal Het Doek Maar Op is op zondag 12 september om 16.00 en
20.15 uur te zien in Schouwburg
Venray in Venray. Voor meer informatie, kijk dan op www.degraafencornelissen.nl

Jan van Osch organiseert op zaterdag 12 september de eerste Merselose Fietsdag. Het geldbedrag wat hij
ophaalt bij deze activiteit gaat naar het project Duo Fiets Merselo.
De Merselose Fietsdag is een tocht
bedoeld voor iedereen die het leuk
vindt om te fietsen. Deze tocht kent
afstanden van 30, 50, 60 en 70 kilometer. Alle tochten lopen via de

fietsbrug van het Oorlogsmuseum in
Overloon. Het evenement begint om
10.00 uur vanaf café Den Tommes in
Merselo. Daarna, om 12.00 uur, wordt
de naam bekendgemaakt van de

nieuwe duofiets waar inwoners van
Merselo al enige tijd geld hebben voor
ingezameld.

Geschiedenisfilm te zien op schermen op
de Grote Markt in Venray
Wethouder Anne Thielen van de gemeente Venray geeft op vrijdagmiddag 11 september het sein om de film
‘Moj Rooj, langs monumenten van Venray’ te starten. Deze film zal via drie grote tv-schermen buiten op het
terras van de Grote Markt in Venray te zien zijn.
Van 1993 tot 2003 is Frans de Roos
in zijn vrije tijd bezig geweest om de
Venrayse monumenten in beeld te
brengen. De film werd door de stichting Stadspark Venray in 2003 uitgegeven. Niet alleen de 150 monumenten
komen in beeld, maar de film vertelt
ook over de Venrayse volkscultuur en
historische plekken. Carnaval, processies, schutterijen, dansgroepen,
muziekgezelschappen en zangkoren,
zorgen voor een muzikale invulling.
Toen De Roos, als bestuurslid van de
Stichting Venray Monumentaal, 27 jaar
geleden begon aan zijn film, zag de
wereld er heel anders uit. Een aantal
karakteristieke panden hebben de 21e
eeuw niet gehaald. Filmmaker De Roos
zal vrijdagmiddag 11 september om
16.00 uur een korte toelichting geven,
waarna wethouder Anne Thielen de

film zal starten. ‘Moj Rooj, langs monumenten van Venray’ draait op vrijdag
11 september vanaf 16.00 uur, zater-

dag en zondag 12 en 13 september
buiten op de Grote Markt, als het terras
van de Café Uitmarkt open is.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Jij maakt ‘m super
Empoli
Keuken Empoli is een lust voor het oog. Deze zwarte keuken
past helemaal in de trend van 2020! De grafietzwarte,
supermat fronten zijn anti fingerprint afgewerkt.
Geen storende vlekken en vingerafdrukken dus op
de keukenkastjes-en lades. De ruime hoekopstelling biedt alle ruimte om heerlijk te kokerrellen. Liever een andere opstelling?
Geen probleem. Keuken Empoli
is in elke gewenste opstelling
leverbaar.

5.699,compleet met
apparatuur

Wij zoeken
verkooptalent!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze vestiging van Superkeukens in
compleet met
Horst en Roermond zijn wij op zoek naar leuke collega’s! Wij zoekenapparatuur
zowel ervaren
verkopers als junior verkopers. Word jij die enthousiaste specialist die onze
klanten adviseert en informeert over onze Superkeukens? Bezoek snel onze
vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te solliciteren:

Virtual Reality presentatie

www.werkenbijimg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

